
2. kolo Rychnovské noční ligy

 

Ano, noční liga zůstává věrna svým tradicí
pravděpodobně pár čertů potkáte, nemalujte čerta na zeď, Lucifer je 

Datum:

Centrum: 

Přihlášky

Terén: městská zástavba, předpeklí

Mapa: A porta 

Start: intervalový, 00 = 18:00
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Razicí systém
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* to je rok v

2. kolo Rychnovské noční ligy

Ano, noční liga zůstává věrna svým tradicí
pravděpodobně pár čertů potkáte, nemalujte čerta na zeď, Lucifer je 

vyloučen a těch 

Datum: 7. 12. 2019

Centrum: hřiště před bytovkou č. p. 1199, 

Přihlášky: přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk

městská zástavba, předpeklí

A porta inferi (1897

intervalový, 00 = 18:00

Kategorie: L (cca 3,5 km), M (cca 2 km)

Razicí systém: papírová průkazka

Parkování: nebude organizová

* to je rok vydání té knihy, mapa je místy o pár desítek let starší

2. kolo Rychnovské noční ligy

Do temnot zmrtvělých nesvítí měsíc

Ano, noční liga zůstává věrna svým tradicí
pravděpodobně pár čertů potkáte, nemalujte čerta na zeď, Lucifer je 

vyloučen a těch pár 

7. 12. 2019 

hřiště před bytovkou č. p. 1199, 

přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk

městská zástavba, předpeklí

inferi (1897)* 

intervalový, 00 = 18:00 

L (cca 3,5 km), M (cca 2 km)

papírová průkazka

nebude organizová

ydání té knihy, mapa je místy o pár desítek let starší

2. kolo Rychnovské noční ligy
Poslední dohasla v daleku svět

Rdousila všechno ta mlhavá noc…

Do temnot zmrtvělých nesvítí měsíc
Svítí-li, příliš je zsinalý, bled 

Ano, noční liga zůstává věrna svým tradicí
pravděpodobně pár čertů potkáte, nemalujte čerta na zeď, Lucifer je 

pár čerťat rozhodně necháte 

hřiště před bytovkou č. p. 1199, 

přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk

městská zástavba, předpeklí 

 

 

L (cca 3,5 km), M (cca 2 km) 

papírová průkazka 

nebude organizováno, využijte parkovací místa v

ydání té knihy, mapa je místy o pár desítek let starší

2. kolo Rychnovské noční ligy
Poslední dohasla v daleku svět

Rdousila všechno ta mlhavá noc…
… 

Do temnot zmrtvělých nesvítí měsíc
li, příliš je zsinalý, bled 

Ano, noční liga zůstává věrna svým tradicím, kategorie 
pravděpodobně pár čertů potkáte, nemalujte čerta na zeď, Lucifer je 

rozhodně necháte 

hřiště před bytovkou č. p. 1199, 50.1621739N, 16.2771842E

přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk

no, využijte parkovací místa v

ydání té knihy, mapa je místy o pár desítek let starší

2. kolo Rychnovské noční ligy
Poslední dohasla v daleku světla. 

Rdousila všechno ta mlhavá noc…

Do temnot zmrtvělých nesvítí měsíc
li, příliš je zsinalý, bled … 

m, kategorie L běží bez světel, takže ač 
pravděpodobně pár čertů potkáte, nemalujte čerta na zeď, Lucifer je 

rozhodně necháte ve výsledcích 

50.1621739N, 16.2771842E

přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk-ob.cz

no, využijte parkovací místa v přilehlých 

ydání té knihy, mapa je místy o pár desítek let starší 

2. kolo Rychnovské noční ligy
 

Rdousila všechno ta mlhavá noc… 

Do temnot zmrtvělých nesvítí měsíc. 

L běží bez světel, takže ač 
pravděpodobně pár čertů potkáte, nemalujte čerta na zeď, Lucifer je tímto pravidlem ze závodu 

ve výsledcích hravě za sebou.

50.1621739N, 16.2771842E 

ob.cz 

přilehlých ulicích

2. kolo Rychnovské noční ligy

L běží bez světel, takže ač 
pravidlem ze závodu 

hravě za sebou. 

ulicích 

2. kolo Rychnovské noční ligy 

L běží bez světel, takže ač 
pravidlem ze závodu 


